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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-Artikoli 3, 16, 18, 23, 25, 26 u 29 tad-dikjarazzjoni universali tad-

Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet ta' l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 

A/RES/46/121, A/RES/47/134 u A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

– wara li kkunsidra d-dokumenti tal-Kunsill ekonomiku u soċjali tan-Nazzjonijiet Uniti 

E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 u E/CN.4/1990/15, 

E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. Jitlob għal strateġija politika u istituzzjonali aktar pragmatika fil-ġlieda kontra l-faqar 

estrem, li ma tħallatx il-politiki ta' l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, il-ġlieda kontra d-

diskriminazzjonijiet u l-parteċipazzjoni attiva, iżda li tippromwovi b'mod ċar kwalunkwe 

objettiv bis-sħiħ u b'mod partikolari s-sħubija mal-familji u l-persuni l-aktar foqra;

2. Jenfasizza li d-dritt ewlieni tat-tfal huwa d-dritt li jgħixu mal-familja tagħhom; jinsisti 

dwar l-importanza tal-missier u ta' l-omm fl-iżvilupp tat-tfal tkun xi tkun l-età u b'mod 

indipendenti mill-kundizzjonijiet soċjo-ekonomiċi tal-familja; jitlob, bħala konsegwenza, 

li l-familji li jgħixu f'faqar estrem ikunu megħjuna, bħala familja, fil-problemi tagħhom; 

jitlob lill-Istati Membri biex iwaqqfu ċ-ċaqliq tat-tfal minħabba raġunijiet soċjo-

ekonomiċi u biex għal perjodu jgħinu l-ġenituri biex iwettqu r-responsabilità tagħhom 

anki fis-sitwazzjonijiet diffiċli ta' faqar estrem;

3. Itenni t-talba tiegħu lill-Eurostat biex jiżviluppa indikaturi li jkejlu s-suċċess ta' dawn il-

politiki, f'koperazzjoni mill-qrib ma' l-assoċjazzjonijiet esperjenzati fil-ġlieda kontra l-

faqar estrem u anki b'mod partikulari mal-persuni l-aktar foqra, fuq l-eżempju tal-

programmi "skambju ta' l-għarfien"; jistieden ukoll lill-Eurostat u lir-riċerkaturi 

akkademiċi biex jibdew studji biex jenfasizzaw il-fatt li l-familja, li hija n-netwerk ta' 
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solidarjetà naturali bejn il-ġenerazzjonijiet, hija l-aħjar salvagwardja kontra l-faqar estrem 

u l-esklużjonij soċjali,

4. Jinsisti li dawn l-inċertezzi kollha qed iżommu lil dawk direttament milquta milli jgawdu 

mid-drittijiet fundamentali tagħhom; jistieden lill-istituzzjonijiet nazzjonali, Ewropej u 

internazzjonali biex iqisu l-karattru multi-dimensjonali tal-faqar estrem li jaffettwa l-

oqsma kollha tal-ħajja tal-bniedem;

5. Ifakkar li l-persuni l-aktar foqra spiss jgħidu li l-fatt li jkunu f'xogħol stabbli u mħallas 

jgħinhom biex jerġgħu jiksbu s-sens ta' kburija, dinjità u opinjoni tajba tagħhom infushom 

fil-mod kif jarawhom uliedhom u l-familji tagħhom; jitlob għalhekk li l-proċeduri ta' 

integrazzjoni professjonali jipprevedu akkumpanjament ta' l-aktar persuni u ħaddiema 

dgħajfa biex b'hekk ikun possibbli li tkun finalizzata soċjetà ġenwinament inklussiva u ta' 

rispett għaċ-ċittadini ifqar;

6. Jistieden lill-Unjoni Ewropea, lill-Istati Membri u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 

organizzata biex jiżguraw li, fil-laqgħat f'bosta livelli t-tfal maħtura biex jirrappreżentaw 

grupp, reġjun jew pajjiż ma jkunux dejjem l-istess; jistieden lil dawk kollha kkonċernati 

fil-livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet biex jinstabu mezzi li jippermettu lit-tfal l-aktar esklużi 

biex jesprimu lilhom infushom billi jistabbilixxu proġetti fuq medda twila ta' żmien 

magħhom u jkunu pprovduti biżżejjed riżorsi finanzjarji u umani ;jistieden lil dawk kollha

kkonċernati biex jappoġġaw proġetti li jippermettu lil tfal minn sfondi kulturali u soċjali 

differenti biex jiltaqgħu, billi jkun enfasizzat l-aspett multidixxiplinari tal-proġetti li 

jippermettu l-ħolqien artistiku u jħeġġu l-elaborazzjoni tal-ħsieb u jħallu li t-tfal jieħdu l-

kelma. 
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